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01. No que se refere à adequação postural na Paralisia
Cerebral (PC), assinale com V (verdadeiro) ou F (falso)
as afirmações abaixo.

03. Assinale a afirmação INCORRETA quanto à Terapia
por Contensão Induzida (TCI), em pacientes pós-Acidente
Vascular Cerebral (AVC).

( ) Na paralisia cerebral é necessário estabelecer uma
possibilidade de retorno para o ato comunicativo.
Essa possibilidade pode ser alcançada utilizando
equipamento para posicionamento e recurso de
comunicação suplementar e/ou alternativa.

(A) A TCI tem como foco principal a desprogramação
do desuso motor e não apenas a disfunção motora
manifestada pelo indivíduo hemiparético.
(B) O paciente tem seu membro não afetado imobilizado por 50% do tempo em que permanecer acordado, recebe sessões de terapia e é estimulado a
reproduzir os movimentos nas suas Atividades de
Vida Diária (AVDs).
(C) A TCI baseia-se no fundamento de que o uso
forçado do membro superior parético irá favorecer
o aprendizado motor.
(D) Estudos realizados antes do tratamento com TCI
e após o tratamento, através de imagem por
ressonância magnética, revelaram mudanças nas
estruturas cerebrais, acompanhadas pela melhora
da função motora.
(E) Pode-se utilizar a Stroke Impact Scale (SIS) para
avaliar a incapacidade do paciente com AVC, para
que sejam verificados critérios como força, pensamento, AVDs/Atividades de Vida Prática (AVPs),
participação social e domínio físico.

( ) O suporte cervical é usado como forma de prolongamento do apoio de cabeça. A adaptação é feita sob
medida, em espuma, e é fixada ao apoio de cabeça.
( ) Os adutores e abdutores são acessórios usados
para o alinhamento do quadril. Esses dispositivos,
geralmente em forma de faixas – que devem ser
estreitas e acolchoadas –, podem ser feitos em
espuma ou com alumínio e espuma.
( ) A mesa de atividades é um acessório utilizado
como importante apoio que auxilia na flexão, na
estabilidade do tronco e na sustentação dos
membros superiores.
( ) O apoio de pés não é considerado acessório opcional.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V – V.
V – V – F – F – V.
V – F – V – V – F.
F – F – F – V – V.
V – V – V – F – F.

02. Considere os seguintes itens em relação à escala de
Medida de Independência Funcional (MIF).
I - Locomoção e transferências
II - Memória e inteligência
III- Resolução de problemas e interação social
Quais apresentam as áreas que fazem parte da avaliação da escala?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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04. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira,
associando os usos de órteses de membros superiores
aos diagnósticos clínicos.
(1) Paralisia e contratura de músculos intrínsecos,
pescoço de cisne, paralisia do nervo ulnar, paralisia
do nervo mediano
(2) Lesões nervosas – lesão traumática do plexo braquial
(3) Artrite reumatoide
(4) Lesão por queimadura

05. O Terapeuta Ocupacional desempenha papel importante
no processo de reabilitação física e de reabilitação profissional de pacientes expostos a acidentes/adoecimentos
pelo trabalho. Com relação a esse tema, considere as
afirmações abaixo.
I - Todo trabalho humano implica um saber fazer.
Contudo, nas sociedades tecnológicas, percebe-se
uma desvinculação entre esses aspectos, expondo o
trabalhador aos riscos de acidente de trabalho, bem
como aos de processos de trabalho adoecedor.

( ) Uso de órtese estática de imobilização e posicionamento com punho em posição neutra, metacarpofalangeanas em 60° de flexão e interfalangeanas em
30° de flexão.
( ) Uso de órtese de posicionamento para manutenção
da amplitude de movimento e prevenção de deformidades com posicionamento de punho em extensão, articulações metacarpofalangeanas em mais de
60° de flexão e articulações interfalangeanas em
extensão completa.
( ) Uso de órteses progressivas estáticas e dinâmicas
para mobilizar articulações, ganho de amplitude e
proporcionar alongamento dos músculos.
( ) Uso de órtese estática de posicionamento e de
imobilização para membro superior.

II - A Terapia Ocupacional constitui um importante
suporte ao trabalhador por sua abordagem direcionada aos fazeres humanos e vinculada ao estudo
de análises de atividade em um espectro centralizador.

A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4
1
2
3
3

–
–
–
–
–

3
2
4
2
4

–
–
–
–
–

2
3
1
1
1

–
–
–
–
–

1.
4.
3.
4.
2.

III- A Saúde Ocupacional tem abordagem multiprofissional, à medida que reforça o caráter instrumentalista do trabalho e do trabalhador, adicionando o
meio ambiente, como um fator que deve ter seus
condicionantes de risco, ao processo de trabalho e
à vida.
Quais estão corretas em relação ao processo de reabilitação física e de reabilitação profissional no tratamento
terapêutico ocupacional?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

06. A Doença de Machado-Joseph (DMJ) é caracterizada
por uma degeneração espinocerebelar, de herança
autossômica dominante, também descrita como Ataxia
Espinocerebelar Tipo 3 (SCA3). São características da
doença, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

taquifemia.
nistagmo.
fadiga.
disartria.
depressão.

07. A Política Nacional de Humanização (PNH) aposta na
inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na
produção e na gestão do cuidado e dos processos
de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta uma
das diretrizes para a efetivação da PNH.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

FAURGS – HCPA – Edital 03/2019

Participação popular.
Equidade.
Acolhimento.
Ações intersetoriais.
Descentralização.

PS 21 – TERAPEUTA OCUPACIONAL I
Pág. 4

08. As brincadeiras e “treinos” de habilidades para as AVDs
buscam proporcionar _________ e experiência com
brincadeiras adequadas à idade da criança, estimular o
desenvolvimento de forma global, permitir a _________
de noções de esquema corporal e __________ de atividades de autocuidado essenciais para a vida.

10. São procedimentos da análise do desempenho ocupacional, EXCETO:
(A) sintetizar informações do perfil ocupacional para,
então, focar nas ocupações específicas e nos
contextos que precisam ser abordados.
(B) selecionar as medidas de resultados.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C) determinar procedimentos para medir os resultados
da intervenção.
(D) estabelecer, em colaboração com o cliente, objetivos
que gerem os resultados desejados.

autonomia – evolução – o domínio
vivência – aquisição – a aprendizagem
vivência – aquisição – o domínio
autonomia – evolução – a aprendizagem
autonomia – aquisição – a aprendizagem

(E) reavaliar o alcance do resultado final desejado no
processo de terapia ocupacional.

09. Com relação ao Código de Ética e Deontologia da Terapia
Ocupacional, art. 14, considere os itens abaixo.

11. Sobre os critérios diagnósticos para transtorno por uso
de substâncias, considere os itens abaixo.
I - Envolvimento em atividades ilegais ou que causem
danos a outras pessoas.

I - Respeitar os princípios bioéticos de autonomia,
beneficência e não maleficência do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade de decidir
sobre sua pessoa ou coletividade e sobre seu
bem-estar.

II - Gasto importante de tempo em atividades para
obter a substância.
III- Tolerância.

II - Respeitar a vida humana desde a concepção até a
morte, jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra ela, ou que coloque em
risco a integridade física, psíquica, moral, cultural
e social do ser humano ou sua inclusão sociocomunitária.
III- Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante
legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Quais apresentam deveres fundamentais dos profissionais terapeutas ocupacionais na sua relação com o
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais apresentam critério diagnóstico para transtorno
por uso de substâncias estabelecido pelo DSM-5?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

12. Na assistência aos usuários de álcool e/ou drogas é
utilizada a entrevista motivacional. Sobre a entrevista
motivacional, assinale a afirmação correta.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

(A) É um método de comunicação, uma habilidade
complexa que só pode ser adquirida com muita
prática.
(B) É fundamental considerar a autonomia pessoal
do cliente para que ele solicite ajuda de outras
pessoas para assumir a mudança.
(C) Trata-se de uma conversa com o cliente a respeito
das razões pelas quais ele mantém determinado
comportamento.
(D) Trata-se de uma forma de guiar a pessoa na resolução de um problema e no processo de prevenção
da recaída.
(E) Deve ser realizada com empatia.
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13. Para Campos (2005 apud FERIGATO; SILVA, 2016),
a ferramenta para gestão clínica que engloba um
conjunto de propostas e de condutas terapêuticas
articuladas para um sujeito individual ou coletivo
denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16. De acordo com Coelho e Rezende (apud CAVALCANTI;
GALVÃO, 2007), o modelo clínico que vem sendo utilizado pela Terapia Ocupacional para a intervenção com
crianças com transtornos no desenvolvimento é a
(A) Estimulação Neurodesenvolvimentista.

Projeto Terapêutico Singular.
Análise do Desempenho Ocupacional.
Análise de Atividades.
Anamnese Terapêutica Ocupacional.
Reabilitação Psicossocial.

(B) Estimulação Neuromaturacional.
(C) Abordagem Psicométrica.
(D) Abordagem Funcional Centrada na Família.
(E) Estimulação Precoce.

14. Considere as assertivas abaixo sobre o Código de Ética
Profissional do Servidor Público.

17. A Terapia Ocupacional Dinâmica analisa os fenômenos
clínicos observados na relação

I - A moralidade da Administração Pública não se limita
à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.

(A) dinâmica: sujeito – social.

II - É dever do servidor público ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a
capacidade e as limitações individuais de todos
os usuários, sem qualquer espécie de preconceito
ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor,
idade, religião, cunho político e posição social,
abstendo-se de causar-lhes dano moral.

(C) dinâmica: sujeito – atividade.

III- É dever do servidor público abster-se, de forma
absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público,
mesmo que observando as formalidades legais e
não cometendo qualquer violação expressa à lei.

(B) tridiática: terapeuta ocupacional – sujeito – atividade.
(D) dinâmica: sujeito – atividade – social.
(E) tridiática: atividade – sujeito – desempenho.
18. A Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional é o
documento oficial da Associação de Terapia Ocupacional Americana e divide-se em duas seções principais.
Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta,
essa divisão.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Domínio, que descreve as competências da profissão, e processo, que descreve as atitudes tomadas
pelos profissionais.
(B) Domínio, que descreve as atitudes tomadas
pelos profissionais, e processo, que descreve as
competências da profissão.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(C) Análise de atividade, que descreve o processo, e
desempenho ocupacional, que descreve a funcionalidade.

15. De acordo com Drummond (apud CAVALCANTI; GALVÃO,
2007), no Brasil, tem sido constante a multiplicidade
de discursos acerca dos fundamentos da Terapia
Ocupacional. A partir da década de 1990 houve um
aprofundamento na análise ________ do indivíduo.

(D) Domínio, que descreve as competências, e análise
de atividades, que descreve o processo.
(E) Desempenho ocupacional, que descreve a funcionalidade, e processo, que descreve atitudes tomadas
pelos profissionais.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do parágrafo acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da
do
do
da
da

atividade
cotidiano
desempenho ocupacional
função/disfunção
performance ocupacional

FAURGS – HCPA – Edital 03/2019

PS 21 – TERAPEUTA OCUPACIONAL I
Pág. 6

19. Segundo De Carlo et al. (apud DE CARLO; KUDO, 2017),
a atuação do Terapeuta Ocupacional em contextos
hospitalares tem como objetivo a proteção, a promoção, ____________, a recuperação, __________ e
__________ do indivíduo e da coletividade, pautada na
concepção de integralidade e humanização da atenção
à saúde realizada por meio do diagnóstico terapêutico
ocupacional, bem como com a seleção, execução e utilização de métodos, técnicas e recursos pertinentes e
adequados aos contextos hospitalares.

22. Segundo Goldim, a Bioética possui múltiplas abordagens.
Com relação a esse tema, é INCORRETO afirmar que
(A) a Bioética tem uma abordagem secular e global,
pois dela participam as diferentes visões de profissionais de saúde, filósofos, advogados, sociólogos,
administradores, economistas, teólogos e leigos.
(B) a Bioética inclui os processos de tomada de decisão,
as relações interpessoais de todos os segmentos e
pessoas envolvidas: o paciente, o seu médico, os
demais profissionais, a sua família, a comunidade
e as demais estruturas sociais e legais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

(C) a Bioética não considera a perspectiva religiosa.

(A) a prevenção – a qualidade de vida – a reabilitação

(D) a Bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço
de diálogo interdisciplinar, ou seja, de colaboração
e interação de diferentes áreas de conhecimento.

(B) o acolhimento – a reabilitação – o interesse
(C) o atendimento – o interesse – o acolhimento
(D) a prevenção – a reabilitação – os cuidados paliativos

(E) a Bioética aborda os novos problemas de forma
contemporânea.

(E) o acolhimento – a reabilitação – os cuidados
paliativos
20. No que se refere à qualidade de vida da pessoa hospitalizada e à abrangência da Tecnologia Assistiva (TA) no
contexto hospitalar, são recursos, serviços, estratégias e
técnicas da TA, EXCETO:

23. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32
(NR-32), sobre Riscos Químicos, assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) a adequação postural, com o posicionamento
adequado no leito, na cadeira de rodas ou em
poltronas.
(B) órteses, próteses e auxílios para visão e audição.
(C) a comunicação alternativa e ampliada (CAA), que
abrange símbolos, recursos, estratégias e técnicas
com o intuito de favorecer uma comunicação alternativa oral e/ou escrita.
(D) exercitadores, para aumentar a força muscular da
mão.
(E) as adaptações para realização das atividades de vida
diária (AVDs), como aquelas para higiene e alimentação.
21. Considere os itens abaixo, segundo a Lei nº 8.080/90.
I - Coordenar e participar da execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(A) Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma
legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase
e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento.
(B) O local de risco deve dispor de pia e lava-olhos, os
quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente.
(C) É vedado o procedimento de reutilização das
embalagens de produtos químicos.
(D) É necessária a utilização de equipamentos de
proteção individual, adequados aos riscos, que
devem estar à disposição dos trabalhadores.
(E) O empregador deve destinar local apropriado para
manipulação ou fracionamento de produtos
químicos que impliquem riscos à segurança e à
saúde do trabalhador.

II - Elaborar normas para regular as relações entre o
SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
III- Elaborar o planejamento estratégico nacional no
âmbito do SUS, em cooperação técnica com estados,
municípios e Distrito Federal.
Quais apresentam competências do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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24. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
associando as áreas de ocupação às respectivas habilidades de desempenho da Terapia Ocupacional.
(1) Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Básicas
de Vida Diária (ABVDs)
(2) Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs)
(3) Repouso e ritmo de sono
( ) Habilidades cognitivas
( ) Habilidades motoras e práxis
( ) Habilidades sensoriais e perceptivas
( ) Habilidades de regulação emocional
A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
3
2
1
3

–
–
–
–
–

2
1
1
3
2

–
–
–
–
–

3
1
3
2
1

–
–
–
–
–

1.
2.
2.
3.
1.

25. A Reabilitação Psicossocial busca ampliar as formas de
pensar e agir em saúde mental, e possui foco central
(A) na relação entre o homem e seu status funcional,
para manter as atividades de vida diária.
(B) no indivíduo em atividade.
(C) no encontro do homem com sua cidadania, na sua
possibilidade de escolha e singularidade, a partir
de seu contexto social e cultural.
(D) na aquisição de habilidades e no desempenho
funcional.
(E) no indivíduo e em seu processo de desinstitucionalização.
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